
SELECT ACCESS® 
SMART 
O armazenamento 
seguro e inteligente 
para as suas chaves

Partilhe o acesso das chaves da sua casa 
a través do seu Smartphone.
Deixe de guardar as chaves debaixo do tapete ou do vaso das flores! 
Com o Select Access® SMART partilhar as chaves da sua casa nunca foi 
tão fácil: tudo se gere a partir do seu Smartphone. 

Partilhe o acesso 
das chaves da sua 
casa à distancia e 

em tempo real.

Receba o relatório 
completo dos 

acessos.

Esteja informado, 
no caso, de 

alguma tentativa 
de abertura não 

autorizada. 
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Partilhe o acesso das suas chaves a través 
da app gratuita Master Lock Vault® eLocks 
e decida as pessoas que poderão ter aces-
so (a empregada doméstica, a babysit-
ter, o canalizador, etc.)  a través do seu 
Smartphone.

O número de contactos é ilimitado e o 
acesso imediato. Pode eliminar ou criar 
novos acessos em qualquer momento e 
também dar acesso às suas chaves por 
um periodo de tempo limitado. 

A SEGURANÇA SEM 
PREOCUPAÇÕES 
Com o  Select Access® SMART, partilhar as 
chaves da sua casa nunca foi tão fácil.. Esqueça-se de fazer cópias de chaves para 

dar acesso aos empregados da sua casa, ou 
das chaves escondidas debaixo do tapete.. Sem necessidade de mudar o código do 
alarme da sua casa depois da visita de 
vários empreiteiros.

Guarde em segurança as suas chaves no seu 
Select Access SMART e partilhe fácilmente o 
acesso com as pessoas escolhidas por si, a 
través do seu Smartphone

PARTILHAR O ACESSO É FÁCIL

A través da app tem o control total do acesso  
ao Select Access® SMART. Terá à sua 
disposição o relatório completo dos acessos: . Quem teve acesso às chaves da sua casa? . Quando? . Quantas vezes?

Será também avisado em caso de tentativa de 
acesso não autorizada.

O ALMAZENAMENTO SEGURO E INTELIGENTE



O SEU SMARTPHONE FICOU SEM 
BATERIA?
Se a batería do seu Smartphone acabou, o 
Select Access® SMART pode ser desbloqueado 
graças a uma combinação personalizável. 

Em caso de ter-se esquecido da combinação, 
um código de segurança armazenado na app 
Master Lock Vault® eLocks (também disponível 
no seu computador)  permitirá desbloqueá-lo 
novamente!  

AVISA QUANDO É HORA DE 
MUDAR A PILHA 
Se a pilha do seu Select Access SMART 
está fraca, será avisado por um sinal 
luminoso amarelo e receberá um aviso a 
través da app Master Lock Vault® eLocks.

Assim saberá sempre quando há que 
mudar a pilha!

Se a pilha não é trocada a tempo, não há 
problema: basta ligar uma batería de 9V 
no compartimento de segurança que se 
encontra debaixo da Caixa, desbloquear 
e mudar a pilha CR123. 

A SEGURANÇA BEM DESENHADA 



SEGURANÇA E TECNOLOGIA 
Tecnologia de ponta, o Select Access® 
SMART foi desenhado para garantir um nível 
de segurança ótimo e adaptar-se 
perfeitamente ao uso no exterior.

O corpo de zinco e o sistema de fecho duplo, 
proporcionam uma maior resistência aos 
ataques e uma proteção ótima das suas chaves.   
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A app Master Lock Vault® eLocks, cujo download é gratuito, pos-
sui as normas de segurança e de encriptação mais avançadas 
para evitar qualquer tentativa de roubo de dados.

Os dados transmitidos por Bluetooth® Smart entre o 
seu Smartphone e o seu Select Access® SMART dispõem 
de uma encriptação de alto nível para garantir a máxima 
segurança contra a pirataría: somente as pessoas 
autorizadas podem ter acesso às chaves. 




